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Traducere din limba engleză  

 

FIȘĂ DE DATE PENTRU SIGURANȚĂ în conformitate cu 1907/2006/ES 

Denumire produs: Desident CaviCide     Revizia: 3 

Data emiterii: 25/10/2010      Pagina 1 din 6 

 

1. IDENTIFICARE PRIVITOARE LA SUBSTANȚĂ SAU PRODUS ȘI LA FABRICANT  
1.1. Denumirea comercială a produsului: Desident CaviCide  

1.2. Aplicația produsului: dezinfectant și agent de curățare pentru dispozitive medicale 

1.3. Identificarea fabricantului:  

Denumirea comercială: SpofaDental a.s.  

Sediul companiei: Markova 238, 506 46 Jicin, Republica Cehia  

Număr de identificare companie: 63999447 

Telefon:  +420 – 493 583 111 

Fax: + 420 – 493 583 333 

E-mail:  info@spofadental.com  

1.4. Număr de telefon pentru urgențe: +420 – 224 919 293 

(Centrul Național de Toxicologie, Na bojisti 1, 120 00 Praga, CR) 

2. INFORMAȚII PRIVITOARE LA PERICOLELE RIDICATE DE SUBSTANȚĂ SAU 
PRODUS  

2.1. Clasificarea produsului  

F – puternic inflamabil ( R11) 

Xi – Iritant ( R 36)  

2.2. Cele mai grave efecte adverse  

Produsul este puternic inflamabil și cauzează iritarea ochilor  

3. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA COMPOZIȚIA SUBSTANȚEI SAU PRODUSULUI  
Produsul conține următoarele substanțe periculoase 

CAS INECS (ES) Denumire Risc Conținut 
67-63-0 200-66-7 Izopropil alcool F, Xi 

R: 11-36-67 

15-18% 

1310-73-2 215-185-5 Hidroxid de sodiu C 

R:35 

0, 1% 

121-54-0 204-479-9 Clorură de benzetoniu Xn, N 

R:22-34-50/53 

< 0,6 % 

111-76-2 206-905-0 2 – butoxietanol Xn, Xi 

R:20/21/22-36/38 

1-5 % 

mailto:info@spofadental.com


 

Pentru Frazele R, vezi secțiunea 16.  

 

4. INSTRUCȚIUNI DE PRIM-AJUTOR  

4.1. Instrucțiuni generale: Asigurați-vă de siguranța tuturor persoanelor prezente. 

Asigurați repaos mental și calm pentru orice persoană afecttată. Evitați expunerea 

ulterioară.  

4.2. În cazul inhalării: Furnizați o cantitate suficientă de aer proaspăt. În caz de 

probleme evidente de sănătate, prezentați-vă la un control medical.  

4.3. În caz de contact cu pielea: spălați cu apă și săpun, folosiți cremă regeneratoare 

după aceea.  

4.4. În caz de contact cu ochii: spălați cu apă călduță din abundență, prezentați-vă la 

un control medical.  

4.5. În caz de ingerare: Spălați temeinic gura. În caz de probleme evidente de 

sănătate, prezentați-vă la un control medical. Nu induceți vomitația.  

5. MĂSURI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR  
5.1. Agenți adecvați de stingere: pulbere, spumă, CO2 

5.2. Agenți neadecvați de stingere: jet direct de apă  

5.3. Pericol special: nu este cazul  

5.4. Ajutoare speciale de protecție pentru pompieri: îmbrăcăminte de protecție închisă.   

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE SCURGERE ACCIDENTALĂ  
6.1. Reglementări de siguranță pentru protecția presoanelor:  

Furnizați o cantitate suficientă de aer proaspăt, evitați contactul direct cu produsul. 

Folosiți mănuși din cauciuc și, în funcție de dimensiunea scurgerii, folosiți și un șorț din 

cauciuc.  

6.2. Reglementări de siguranță pentru protejarea mediului înconjurător:  

Evitați scurgerile în mediul acvatic, sol, și vegetație.  

6.3. Metode recomandate de curățare și evacuare  

Lichidul trebuie îndepărtat temeinic folosindu-se un material absorbant.  

7. INSTRUCȚIUNI PENTRU MANIPULARE ȘI DEPOZITARE  
7.1. Instrucțiuni pentru manipulare:  

Produsul trebuie depozitat într-un recipient închis etanș, într-o locație bine-ventilată, 

evitând expunerea la temperaturi excesive. Fumatul și consumul de alimente sunt 

interzise.  

Atunci când manipulați, trebuie să folosiți îmbrăcăminte și mănuși adecvate de protecție; 

contactul direct cu pielea trebuie evitat. Se vor adopta măsuri de igienă personală. După 

lucru, mâinile trebuie spălate temeinic cu apă călduță și săpun.  



 

7.2. Instrucțiuni pentru depozitare: a se depozita la loc răcoros într-un recipient închis 

etanș. Evitați contactul cu acizii.  

7.3. Reglementări de siguranță pentru protejarea mediului înconjurător:  

Evitați scurgerea în canalizare sau cursuri de apă.  

8. VERIFICAREA EXPUNERII ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR  
8.1. Limite de expunere:  Nu sunt disonibile informații pentru produs.  

Izopropil alcool:  

 Limită de expunere permisă PEL (mg/m³): 500 

 Concentrația maximă permisă NPK-P (mg/m³): 1000 

 Notă: substanța are efecte de penetrare a pielii 

8.2. Măsuri tehnice: Produsul trebuie manipulat într-o zonă bine-entilată.  

8.3. Ajutoare pentru protecția personală:  

Protecția căilor respiratorii: -  

Protecția ochilor: ochelari sau ecran  

Protecția mâinilor: mănuși din cauciuc  

Protecția pielii: îmbrăcăminte de lucru 

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE  
Aspect:     

Stare: (la 20°C)  Lichid incolor  

Culoare:   auriu deschis  

Miros:    miros mentolat  

pH:    11- 12,5  

Punctul de fierbere:  88°C (191°F) 

Punctul de inflamare:  28, 3°C (83°F) 

Inflamabilitate:  Nu este inflamabil dacă se depozitează conform instrucțiunilor 

Proprietăți oxidante:  nu există  

Limite de explozivitate: N/A 

Presiunea vaporilor:  similară apei  

Gravitația specifică:  0, 972 g.ml  

Solubilitate:   100% în apă 

10. STABILITATE ȘI PUTERE REACTIVĂ  
Stabil în condiții normale  

10.1. Condiții ce ar trebui evitate: Evitați temperaturile peste 120 °F (49°C) și 

evaporarea apei.  

10.2. Substanțe și materiale cu care produsul nu poate intra în contact: Evitați contactul 

cu acizii.  



 

10.3. Produse periculoase rezultate în urma descompunerii: CO2, CO 

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE  
Nu sunt disponibile informații pentru produs.  

Efecte CMR (Carcinogen, mutagen și toxicitate pentru reproducție): N/D 

Efecte și pericole la contactul cu ochii: poate cauza daune ireversibile 

Efecte și pericole la contactul cu pielea: nu este considerat iritant.  

Efecte și pericole la inhalare (respirație): poate cauza iritare ușoară sau medie.  

Efecte și peericole la ingerare (înghițire): poate fi dăunător dacă se înghit cantități mari.  

Efecte ale expunerii prelungite: nu se cunosc.  

Efecte toxocinetice: nu se cunosc  

Efecte asupra metabolismului: nu se cunosc 

Date toxicologice pentru ingrediente:  

Izopropil alcool  LD50 (oral, șobolan): 4 570 mg/kg  

 LD50 (piele, iepure): 13 400 mg/kg  

 LC50 (inhalare șobolan/4 ore):  30 mg/l  

2-butoxietanol  LD50 (oral, șobolan):  530 mg/kg  

 LD50 (piele, iepure):  400 mg/kg  

 LC50 (inhalare șobolan/4 ore): 2, 2 mg/l  

Clorură de benzetoniu  LD50 (oral, șobolan):  295 mg/kg 

 

12. INFORMAȚII PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  
Nu sunt disponibile informații pentru produs.  

Date despre toxicitatea acvatică pentru ingrediente:  

Izopropil alcool  LC50 (pești, 48 ore): 8 970 mg/l 

2-butoxietanol  LC50 (pești, 48 ore): 1 575 mg/l 

Clorură de benzetoniu  LC50 (pești, 96 ore): 1, 15 mg/l 

 

13. EVACUAREA  

13.1, 13.2. Deșeurile neutilizabile și ambalajele contaminate trebuie arse într-o unitate de 

incinerare sau manipulate de o companie autorizat pentru evacuarea deșeurilor periculoase.  

13.3. Se va respecta legislația națională relevantă atunci când substanța va fi evacuată (în 

Republică Cehia, Legea 185/2001 Coll, Legea Deșeurilor).  

14. INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT  
Transportul maritim (IMDG) 

Număr UN: 1987  Clasa: 3 Grupa de ambalaj: III  Nr. EMS: F-E, S-D 

Depozitare/segregare: Categoria A; Cantitate limitată: 5 lt 



 

Denumirea de transport adecvată:  alcooluri, n.o.s.  

 

14.2. Transport aerian (ICAO/IATA) 

Număr UN: 1987  Clasa: 3 Grupa de ambalaj: III  Etichetă:3(Lichid inflamabil)  

Cantitate maximă: 60 lt (aeronavă de pasageri), 220 lt (doar cu aeronavă de marfă)   

Canitate limitată: 10 lt  Denumirea de transport adecvată:  alcooluri, n.o.s.  

14.3. Transportul rutier/feroviar (RID/ADR) 

Număr UN: 1987  Clasa: 3 Grupa de ambalaj: III  Etichetă:3(Lichid inflamabil)  

Denumirea de transport adecvată:  alcooluri, n.o.s. 

Cantitate limitată: LQ7 (5 l/30 kg pentru combinat, 5 lt/20 kg pentru tăvițe bandajate)  

 

15. INFORMAȚII PRIVITOARE LA REGLEMENTĂRILE LEGALE  
15.1. Conform legii, produsul este clasificat ca:  

Conform legii, produsul este clasificat ca dispozitiv medical, așadar pe recipient nu se 

folosește nici o denumire.  

15.2. Legislație relevantă 

Directiva Parlamentului și Cosiliului European (ES) 1907/2006 

Legea 356/2003, Coll (aplicabilă în Republica Cehă).  

 

16. ALTE INFORMAȚII  
Fraze R folosite la secțiunea 2:  

R 11 – extrem de inflamabil  

R 22 – dăunător în caz de ingerare  

R 34 – cauzează arsuri  

R 35 – Cauzează arsuri grave  

R 36 – Iritant pentru ochi  

R 67 – Vaporii pot cauza amețeală și somnolență  

R 20/21/22 – Dăunător la inahalre, la contactul  cu pielea și la ingerare  

R 36/38 – iritant pentru ochi și piele  

R 50/53 – Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen 

lung în mediul acvatic 

Actualizări ale fișei de date pentyru siguranță: secțiunea 14 – INFORMAȚII DESPRE 

TRANSPORT  



 

Informațiile de mai sus se aplică ambalajelor pentru clienți exceptând cazul în care se 

stipulează diferit, și exprimă în totalitate cunoștințele noastre actuale și experiența noastră. 

Produsul este intenționat pentru utilizare la locuri de muncă ce corespund desemnării sale, și 

se presupune că instrucțiunilor de pe fișa de instrucțiuni anexată, precum și din regulamentul 

standard de siguranța muncii pentru manipularea produselor chimice sunt respectate.  

 


